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ĽUD, ČO KRÁČA VO TMÁCH, UZRIE VEĽKÉ SVETLO...

Na sociálnej sieti sa objavil citát z Písma. Hneď na to reagovala mladá,
hľadajúca dievčina otázkou. Rozvinula sa k tomu dlhá diskusia z rôznych uhlov
pohľadov. Jedni odpovedali sv. Písmom, iní teologicky, iní prakticky... Teší nás
skutočnosť, že mladí ľudia diskutujú o veciach viery.
Horlivosť za Pána je úžasná vec. Avšak musíme si dať pozor na každé
rozhorčenie v tejto oblasti. Lebo hnev a zlosť už dobro neprináša.
Zora sa považovala za dobrú kresťanku. V zamestnaní sedela s kolegyňou
Majkou, ktorá bola „matrikovou katolíčkou“. Teda hovorila, že verí, no nepraktizovala
vieru, resp. praktizovala ju podľa toho, ako jej to vyhovovalo. To hnevalo Zoru a preto
jej sústavne robila výčitky a tak sa často hnevali, kričali po sebe... Zora potom utekala
na spoveď a bolo to ako začarovaný kruh... Nebolo by lepšie, ak by sa bola Majka učila
z toho, ako Zora žije? Treba aj hlásať a napomínať, ale je dôležité nechať človeka
slobodne sa rozhodovať. Hádky a hnev Majku iba pohoršoval a nedával jej chuť
po živote, akým provokovala Zora.
Sv. Pavol v druhom čítaní dnešnej nedele hovorí: „Prosím vás, bratia,
pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky,
ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. Lebo z domu Chloe mi
o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. Myslím na to, že každý z vás hovorí:
„Ja som Pavlov,“ „Ja Apollov,“ „Ja zasa Kéfasov,“ „A ja Kristov.“ Je Kristus rozdelený? Vari bol
Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení?...“ (1 Kor 1, 10-13. 17)
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A práve v túto nedeľu Božie slovo dáva nádej aj pohanom: „Ľud, čo kráča
vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo. Rozmnožuješ
plesanie, zväčšuješ radosť. Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri žatve, ako plesajú tí, čo sa delia
o korisť. Pretože lámeš jeho ťažké jarmo, brvno na jeho pleciach a palicu jeho utláčateľa...
(Iz 8, 23b – 9, 3)
Všetci ľudia sú povolaní k svätosti života, k spáse. Sme na tomto svete,
znamená to, že si nás Boh povolal. Je na nás, ako odpovieme na Božie volanie...
A nezabúdajme, že Kristus je cieľ, nie prostriedky, ktoré k Nemu používame...
-jh-
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Liturgický prehľad
27.1. pondelok sv.

Angely

Stôl Božieho slova
Merici,

panny. Ľubovoľná spomienka.
28.1. utorok Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
31.1. piatok sv. Jána Boska, kňaza.
Spomienka.

3. nedeľa „ cez rok “
1. čítanie: Iz 8, 23b – 9, 3. V Galilei
pohanov uzrel ľud veľké svetlo.
Ž 27 Resp.: Pán je moje svetlo
a moja spása.
2. čítanie: 1 Kor 1, 10-13. 17. Hovorte to
isté, aby neboli medzi vami roztržky.
Evanjelium:
Mt 4, 12-23.
Prišiel do Kafarnauma, aby sa splnilo,
čo povedal Izaiáš.

OZNAMY
ZBIERKA
V dnešnú nedeľu 26. januára 2014 je v našej košickej arcidiecéze zbierka na dokončenie Arcidiecézneho centra pre mládež v Prešove a UPC v Košiciach. Pán Boh zalať!
INŠTITÚT RODINY KOŠICE
Inštitút rodiny Košice 4.2.2014 o 18:30 h v svojich priestoroch na Kováčskej 48 /1.
posch./ otvára 1.stretnutím v poradí tretí Kurz pre rodičov detí do 10 rokov.
Podrobnejšie info na: irke@irke.sk
ČEKY POINT
- výnimočná talkshow Mariána Čekovského. Termín: 30.1.2014.
Miesto: FUGA - kultúrne centrum kresťanov, Timonova 4 (Moyzesova 62).
Hostia: Jozef Úradník - košická herecká legenda, Róbert Rozemberg - stíhací pilot,
člen skupiny Biele Albatrosy. Téma: "ODVAHA". Lístky: www.ticketportal.sk;
Info: www.cekypoint.sk; Akcia je podporená SKK.
HUDBA STREDOVEKÝCH RÍTOV
V rámci medzinárodného projektu Music of the medieval rites ktorého cieľom
je prezentácia kreťanského liturgického spevu z obdobia ranného stredoveku
sa v nedeľu 26.1.2014 o 18:00 h uskutoční v Kaplnke sv. Michala koncert
vokálneho súboru Gregoriana, v ktorom zaznejú spevy Beneventského a Starorímskeho chorálu v porovnaní s Gregoriánskym chorálom. Program bude doplnený
o polyfónne diela zo slovenských zborníkov 16. storočia. Koncert bude nahrávaný
Slovenským rozhlasom a následne odvysielaný v rámci programu
Európskej Vysielacej Únie (EBU). www.gregoriana.sk

ROK SEDEMBOLESTNEJ P.MÁRIE
V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie prvého zázraku
na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia
Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska
pápežom Pavlom VI. Jeho vrcholom bude slávnostné
zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panny
Márie, dňa 15. septembra 2014 v Šaštíne.
NOVÝ SVIATOK V CIRKVI NA SLOVENSKU
Na Slovensku sa bude odteraz sláviť nový sviatok Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza. Veriaci ho budú sláviť každý rok vo štvrtok
po Zoslaní Ducha Svätého. V tomto roku sviatok pripadá na 12. júna.
O zavedení sviatku rozhodla Konferencia biskupov Slovenska, ich rozhodnutie
potvrdila koncom minulého roka dekrétom (11. 10. 2013) Kongregácia pre Boží
kult a disciplínu sviatostí. Nový sviatok nie je prikázaný. Má stupeň slávenia
„sviatok“ (stupne sú – ľubovoľná spomienka, spomienka, sviatok, slávnosť).
Tento sviatok sa už niekoľko rokov slávi v niektorých reholiach a krajinách,
a to s bohatým duchovným ovocím.
DAR ÚPLNÝCH ODPUSTKOV
Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka
udeľuje
Jubilejnému
roku
dar
úplných
odpustkov.
Pri náležitom splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú,
ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť
dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci:
a) pri každej pútnickej návšteve národnej svätyne Bolestnej Matky, ktoré zakončia
Modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným
desiatkom ruženca,
b) vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu
vybraného pre Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom
slávení, alebo Liturgii hodín, alebo tam nábožne prednesú predtým uvedené
modlitby,
c) 15. septembra 2014, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ak
v ktoromkoľvek chráme alebo na posvätnom mieste nábožne prednesú predtým
uvedené modlitby za šírenie svätej viery na Slovensku.
OBETOVALI NA KATEDRÁLU
Súkromný dar na Dóm sv. Alžbety: Bohuznáma
Bohuznámy kňaz 2 000 €; Bohuznáma pani 20 €. Ďakujeme.

pani

5

000

€;

